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RESUMO 

 

O estudo da motivação dos alunos no contexto acadêmico tem sido cada vez mais 

estudado e discutido por ter implicações diretas na qualidade do envolvimento do 

aluno com o processo de ensino e aprendizagem. Deste modo, o trabalho procura 

identificar a motivação dos alunos do 2° semestre de 2015 a 1° semestre de 2016 do 

curso de graduação em Letras Japonês, de acordo com a Teoria da 

Autodeterminação. Buscou-se comparar a motivação dos alunos na perspectiva 

“continuum”, para averiguar se o fenômeno observado teve mudanças significativas 

e identificar os fatores favoráveis e desfavoráveis da motivação. Para coleta de 

dados utilizou-se os instrumento de pesquisa, tais como: questionários de escala 

Likert; entrevistas semiestruturadas e gravadas; e as observações em sala de aula. 

Os resultados obtidos apresentaram em sua grande maioria alunos com motivação 

extrínseca de regulação integrada. Do 2° semestre de 2015 para 1° semestre de 

2016 houve aumento no nível motivacional. Os professores e as aulas diversificadas 

foram apontados como fatores favoráveis. Identificou-se como fatores desfavoráveis 

para a motivação a forma como a aula é lecionada em uma turma composta por 

alunos com diferentes ritmos de aprendizagem e os grupos que se formam 

(panelinhas) que acabam desmotivando os alunos. No entanto, os alunos 

apresentam em sua grande maioria regulação integrada satisfatório, considerados 

motivados e interessados. Espera-se que esta pesquisa possa auxiliar os 

professores a estimularem os alunos e evitar que o nível de motivação diminua ao 

longo do curso.  

 

Palavras chaves: Motivação. Teoria da Autodeterminação. Curso de Letras-

Japonês. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The motivation of students in the academic context has been increasingly studied 

and discussed by having direct implications on the quality of student involvement with 

the process of teaching and learning. Thus, this work seeks to identify the motivation 

of students of the second semester of 2015 to first semester of 2016 undergraduate 

Japanese Language according to the Self-Determination Theory. Sought to compare 

the students' motivation in perspective "continuum" to determine whether the 

observed phenomenon had significant changes and identify the favorable and 

unfavorable factors of motivation. The data was obtained through a Likert scaling 

questions, semi-structured interviews and classroom observations. The results 

obtained are mostly students with extrinsic motivation of integrated regulation. There 

was an increase in the motivational level in the second semester of 2015 to first 

semester of 2016. Teachers and diversified lessons were identified as favorable 

factors. It was identified as unfavorable factors for motivation how the class is taught 

in a class composed of students with different rhythms of learning and the groups 

that form (cliques) that demotivate students. However, students have mostly 

satisfactory integrated regulation, considered motivated and interested. It is hoped 

that this research can help teachers encourage students and keep the motivation 

level decreases throughout the course.  

 

Keywords: Motivation. Self-Determination Theory. Japanese Language 

and Literature course. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização da Pesquisa: Justificativa 
 

A motivação desempenha um papel importantíssimo e representa um grande 

desafio no processo de ensino e aprendizagem de uma segunda língua, pois esta 

expressa o estado de envolvimento do aluno nas atividades, proporcionando a 

busca e a aquisição de novos conhecimentos. 

 Para Bzuneck (2009, p. 13):  

A motivação tornou-se um problema de ponta em educação, pela simples 
constatação de que, em paridade de outras condições, sua ausência 
representa queda de investimento pessoal de qualidade nas tarefas de 
aprendizagem.  

 

O curso de língua japonesa tem sofrido baixo número de graduados, muitos 

acabam abandonando ao longo do semestre. É notório estudantes entrarem no 

curso de japonês bastante motivados e no decorrer do curso essa motivação acabar 

perdendo a força. A desmotivação, ou seja, a ausência do investimento pessoal nos 

estudos é um grande desafio e preocupação para os professores. 

 A pesquisa iniciou-se com os calouros do curso de Letras Japonês do 

segundo semestre de 2015 e atualmente esses alunos estão no japonês 2.  

Espera-se que o presente estudo possa contribuir para o contexto 

educacional, pois possibilita um melhor entendimento dos comportamentos 

motivacionais dos alunos frente ao processo de aprendizagem.  
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1.2 Objetivos da pesquisa 
 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral identificar o aspecto motivacional dos 

alunos do curso de letras japonês (calouros do 2° semestre de 2015 a 1° semestre 

de 2016) sob perspectiva da motivação de autodeterminação. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1) Identificar a motivação do continuum de autodeterminação dos alunos 

pesquisados 

2) Comparar a motivação dos alunos pesquisados de 2° semestre de 2015 e 

de 1° semestre de 2016 (pesquisa continuum) 

3) Identificar os fatores favoráveis e desfavoráveis da motivação  

 

1.3 Pergunta de pesquisa 

 

1)  Qual é o aspecto motivacional dos alunos do curso de letras japonês 

(calouros do 2° semestre de 2015 a 1° semestre de 2016)? 

2)  O aspecto motivacional no seu continuum teve alguma alteração? 

3)  Quais são os fatores favoráveis e desfavoráveis da motivação? 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

O presente trabalho está dividido em cinco capítulos. No primeiro capítulo 

trata-se da introdução com contextualização, apresenta os objetivos e as perguntas 

da pesquisa. No capítulo seguinte, refere-se à fundamentação teórica sobre a 

descrição de motivação, motivação no ensino superior e teoria da autodeterminação. 

No terceiro, apresenta a metodologia da pesquisa composta pelo método, a 

descrição do contexto, procedimento de coleta de dados e de análise dos dados 

coletados. Os resultados obtidos serão apresentados no quarto capítulo e finalmente 
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no último capítulo serão apresentadas as considerações finais. Após os capítulos 

inserimos as referências bibliográficas, apêndices e anexos.  
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2.     FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Motivação 

 

Desde que a psicologia é considerada como uma ciência, a motivação tem 

conquistado atenção dos estudiosos de diversas correntes teóricas. O assunto tem 

sido estudado sob diferentes perspectivas por se tratar de um fenômeno interno, 

complexo, multideterminado e com especificidades relativas ao contexto.  

 

Uma primeira idéia sugestiva sobre motivação, normalmente aplicável a 
qualquer tipo de atividade humana, é fornecida pela própria origem 
etimológica da palavra, que vem do verbo latino movere, cujo tempo supino 
motum e o substantivo motivum, do latim tardio, deram origem ao nosso 
termo semanticamente aproximado, que é motivo. Assim, genericamente, a 
motivação, ou o motivo, é aquilo que move uma pessoa ou que a põe em 
ação ou a faz mudar o curso. (BZUNECK, 2009, p. 9) 

 

Outra definição para o termo seria: “A motivação é encarada como uma 

espécie de força interna que emerge, regula e sustenta todas as nossas ações mais 

importantes” (VERNON, 1973, p. 11).  

 A motivação pode ser considerada como um impulso provocado por algum 

fator externo e interno. Deste modo, a ausência de força ou inspiração para agir é 

qualificada como desmotivada, enquanto aquele dotado de energia e ser ativo em 

busca de direção a um determinado fim é visto como motivado. (DECI; RYAN, 1996). 

Nota-se que a maioria das definições em relação do que é a motivação tem 

um cunho predominantemente psicológico. Mas segundo a pesquisa da Callegari 

(2004, p.86), a motivação é “[...] o desejo provocado por determinadas necessidades, 

dirigido a objetivos, que se desenvolve no interior do indivíduo, mas que sofre 

influência direta da interação com outro e com o meio”. Ou seja, a motivação não 

pode ser entendida apenas sob uma perspectiva psicológica, mas também sob uma 

perspectiva social e contextual.  

O aspecto motivacional voltado para estudantes tem se destacado no 

contexto educacional como um importante construto a se conhecer, em virtude do 

ensino eficaz e da aprendizagem significativa. Muitos professores manifestam uma 

grande preocupação a respeito de como motivar os seus alunos que não 

demonstram motivação. (GUIMARÃES; BZUNECK, 2008). 
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Segundo Dörnyei (2001) a chance dos alunos de se sentirem motivados para 

aprender é grande quando o professor está motivado para ensinar. Ou seja, a 

motivação do professor afeta a motivação dos alunos.   

De acordo com o estudo da Callegari (2004) o nível de motivação dos alunos 

é relacionado, em grande parte, a fatores extrínsecos. Pelas respostas fornecidas 

pelos alunos, as principais causas apontadas como responsáveis por um alto nível 

motivacional refere-se ao professor, o tipo de aula ministrada (metodologia e 

atividades) e até mesmo aos colegas. Pelo fato de muitos alunos considerarem o 

professor como fator-chave para a sua motivação, confere a ele uma 

responsabilidade significativa ao preparar e executar suas aulas.  

A mesma autora aponta que: 

 

[...] o professor deve esforçar-se para oferecer a seus alunos aulas 
diversificadas, com atividades e materiais variados que possam atrair o 
interesse do aluno durante o maior tempo possível. Encontrar atividades e 
assuntos que estejam diretamente relacionados à realidade do aluno é outra 
prática que também não deve ser deixada de lado. (CALLEGARI, 2004, p. 
151) 

 

Callegari (2004) cita também em seu trabalho os elementos importantes para 

motivar os alunos, tais como: a boa interação entre o professor e os alunos e entre 

os próprios alunos, a criação de um clima de confiança e de baixa ansiedade em 

sala de aula, estimular a curiosidade e o interesse dos alunos pelo que estão 

aprendendo, entre outros.  

 

Parece claro que a motivação está ligada a aspectos psicológicos como 
auto-estima, autoconfiança, auto-realização e que depende de uma série de 
fatores para se desenvolver e manter. Porém, pensamos que esse não é 
apenas um processo pessoal e individual, mas sim que depende de uma 
rede de interações como o meio para que possa desenvolver-se e manter-
se. Nessa perspectiva, o professor pode trabalhar orientando e estimulando 
essa motivação. Faz-se necessário, portanto, abrir caminhos que o auxiliem 
a direcionar sua energia e sua atenção a práticas que realmente contribuam 
para aumentar o interesse do aluno e melhorar seu desempenho.  
(CALLEGARI, 2004, p. 12) 
 

 

Estudo da Andrade (2011), traz informações sobre o fator da ansiedade na 

aprendizagem de inglês (como língua estrangeira), com foco nas teorias críticas 

sobre identidade. A partir de relatos de uma aluna que sentia ansiedade, tensão e 

medo na hora de utilizar a língua estrangeira na sala de aula, foi concluído que 
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apesar desses sentimentos serem internas, são construídos numa relação complexa 

entre sujeito e o contexto. A ansiedade tem uma grande influência no processo de 

aprendizagem da segunda língua.  

Para Mastrella (2011, p. 43) os professores precisam de 

 

[...] sensibilidade e preparação para lidar com as questões relacionadas à 
ansiedade em sala de aula. É preciso ressaltar, sobre isso, que a ansiedade 
no processo de aprendizagem de LE se relaciona com a construção de 
identidades, já que a sala de aula de LE se constitui na dinâmica de falar, 
fazer, sentir, tornar-se, em interação, atuação e renovação constantes.    

   

Por se tratar de um fenômeno complexo, há uma diversidade de conceitos e 

estudos sobre a motivação na literatura. No entanto, para os propósitos desta 

pesquisa, será analisada a motivação dos alunos de acordo com a Teoria da 

Autodeterminação.  

A seguir, na busca por embasar teoricamente os objetivos do presente estudo, 

serão realizadas considerações a respeito da motivação no ensino superior. 

 

2.2 Motivação no Ensino Superior 

 

A motivação na vida social, no trabalho, na prática de um esporte, entre 

outros, segue diferente caminho de motivação no contexto escolar. Em qualquer 

segmento da educação (educação infantil, ensino fundamental, médio ou no 

superior) existem questões motivacionais em comum. Entretanto, como o foco para 

o presente estudo se encontra no ensino superior, serão abordadas características 

exclusivas desse nível, no qual merecem melhor entendimento. 

É de suma importância destacar o perfil dos estudantes universitários. Pois 

segundo Bzuneck (2005), a maioria das vezes a escolha de um curso se dá pelo 

valor social que ele representa na sociedade, pelo status profissional, pelo retorno 

financeiro esperado, pela concorrência do curso ou pela viabilidade do 

estudo/trabalho. Desta forma, observou que não é sempre que o estudante de 

graduação sente uma forte afinidade com o curso escolhido. E, com isso, se torna 

passivo frente às atividades propostas em sala de aula, realizando poucas 

anotações das aulas e estudando somente na véspera das avaliações. Educadores 
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têm, com frequência, alunos que apresentam dificuldades em assumir suas 

responsabilidades diante de desafios acadêmicos.  

Segundo Covington (2004) e Bzuneck (2005), a passividade dos alunos em 

sala de aula, pode ser consequência de fatores motivacionais. O aluno sente medo 

de se expor e de ser visto como alguém incompetente e ingressa na instituição 

superior conforme sua experiência e vivência acadêmica anterior que prezava a 

autoridade do professor e da escola, quanto à seleção, organização e transmissão 

dos conteúdos. Assim, o aluno não manifesta seus interesses e nem expressa suas 

indagações. Covington (2004) e Bzuneck (2005) evidenciam que é de suma 

importância a mudança desses alunos e que para isso acontecer são necessárias as 

melhores propostas, metodologias inovadoras, mudanças curriculares, dentre outras, 

para a construção de uma nova realidade educacional. 

Muitos universitários ao entrarem no ensino superior alimentam suas 

expectativas nos professores, esperando que eles os transformem em alunos ativos 

em seu processo de aprendizagem. Os alunos acabam desconsiderando a 

necessidade de se tornarem por si mesmos estudantes participantes ativos a fim de 

construírem trocas de conhecimentos com seus professores. Por outro lado, os 

docentes esperam que seus alunos valorizem os conteúdos das disciplinas, que 

sejam discentes ativos, interessados e questionadores. Nesse contexto, o professor 

em sala de aula deve procurar caminhos que façam com que os alunos despertem e 

se tornem motivados a serem participativos (COVINGTON, 2004). 

Segundo Boruchovitch (2008), diversos estudos sobre a motivação para 

aprendizagem dos alunos universitários vêm sendo investigados ao longo dos 

últimos anos no Brasil. (ALCARÁ, 2007; CARDOSO, 2002; GOMBI, 1999; 

GUIMARÃES, 1996; GUIMARÃES; BZUNECK; SANCHES, 2002; MACHADO, 2005; 

SOBRAL, 2003; ZANATO, 2007; ZENORINE; SANTOS, 2004). Segundo a autora, 

os estudos nacionais e internacionais salientam que a motivação intrínseca tem 

melhores resultados de aprendizagem e ao uso de estratégias de aprendizagem, 

quando comparada à motivação extrínseca. 

Bzuneck (2005) afirma que, independente do baixo número de estudos sobre 

a motivação dos universitários, as informações adquiridas revelam alguns indícios 

que podem ajudar para a atuação dos professores em sala de aula, pois apontam 

em que grau os alunos se caracterizam como orientados intrinsecamente ou 

extrinsecamente.  



22 
 

No próximo capítulo será apresentada a Teoria da Autodeterminação, a 

motivação intrínseca e extrínseca, as quais serão conduzidos teoricamente a 

presente pesquisa. 

 

2.3 Teoria da Autodeterminação 

 

A Teoria da Autodeterminação, doravante (TAD) é bastante reconhecida e 

muito aplicada em estudos da motivação de estudantes no contexto escolar. Na 

década de 1970, a TAD foi elaborada por Deci e Ryan (1985) com o objetivo de 

compreender os elementos componentes da motivação intrínseca e extrínseca, 

assim como dos fatores relacionados com a sua promoção. Esta teoria é 

apresentada como macro teoria da motivação e proporciona conhecer melhor a 

motivação dos estudantes. 

Conforme Reeve, Deci e Ryan (2004, p. 68-78), foi evidenciado que: 

 
 A autodeterminação é uma tendência humana inata e está relacionada à 
motivação intrínseca. Nessa perspectiva, as pessoas têm uma propensão 
natural para a realização de suas atividades que desafia as habilidades já 
existentes. Desse modo, as pessoas agiriam de forma espontânea, por 
vontade própria e não a partir de pressões externas. No entanto, os 
contextos de convivência social podem tanto fortalecer quanto prejudicar o 
desenvolvimento de tal potencialidade. 

 

De acordo com a TAD, os serem humanos são atraídos por algumas 

necessidades psicológicas básicas que são definidas como os nutrientes 

fundamentais para um relacionamento efetivo e saudável do ser humano com seu 

ambiente. O comportamento humano possui três necessidades psicológicas: 

necessidade de competência, necessidade de autonomia ou autodeterminação e a 

necessidade de pertencer ou de se sentir parte de um contexto. Uma vez satisfeita, 

a necessidade psicológica causa sensação de bem-estar e um efetivo 

funcionamento do organismo. (DECI & RYAN 1996; RYAN & DECI, 2000). 

A necessidade de competência diz respeito à capacidade do organismo de 

interagir de maneira satisfatória com o seu meio, ou seja, os seres humanos 

precisam aprender e desenvolver suas capacidades para aumentar sua competência 

trazendo sensações de satisfação. É uma necessidade determinante da motivação 
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intrínseca. Para Ryan e Deci (2000), ela estimula as pessoas a buscarem desafios e 

também de se sentirem competentes para realizarem suas tarefas.   

Segundo White (1975), quanto mais o aluno tiver capacidade de dominar os 

desafios acadêmicos, mais competente tende a se sentir. Porém, as experiências 

em sala de aula não devem ser muito complexas. Caso contrário, o aluno 

certamente sentirá incapaz de realizar a tarefa. Por outro lado, se os desafios forem 

extremamente fracos, também não possibilitará meios apropriados para o 

desenvolvimento do senso de competência. As duas situações têm em comum o fato 

de os alunos se sentirem desmotivados. Assim, para a satisfação das necessidades 

de competência, os professores devem atribuir desafios que coloquem o aluno um 

passo além do nível de desenvolvimento em se que encontra.   

A necessidade de autonomia ou autodeterminação foi inspirada na proposta 

de Decharms (1984) como uma necessidade humana inata, relacionada à motivação 

intrínseca. Ou seja, a necessidade de autonomia compreende os esforços do 

indivíduo em governar por si mesmo, ter liberdade ou independência moral e 

intelectual. Deste modo, existe a necessidade pessoal de perceber que a ação 

ocorre por vontade própria e não por pressões externas.  

As pessoas agem de forma intencional com objetivo de produzir alguma 

mudança. Em vista disso, segundo Decharms (1984) toda a ação encontra-se ligado 

a hábitos pessoais sendo eles resultantes de experiências, podem criar sentimentos 

de satisfação. Esse sentimento faz com que o indivíduo se perceba como origem e 

causa de mudanças. A origem da ação, ou seja, o locus causal das ações percebido 

por esses indivíduos são internos. Guimarães (2009) afirma que a consequência 

dessa percepção, faz o indivíduo com tendências a manifestar comportamento 

intrinsecamente motivado, fazendo-o definir metas pessoais, demonstrando os seus 

acertos e dificuldades, planejando ações fundamentais para viabilizar seus objetivos 

e avaliar o seu progresso.  

Os alunos autônomos, segundo Reeve et al. (2004), percebem um locus de 

causalidade interno, sentem-se como agentes e origem do comportamento, e um 

alto grau de liberdade e de causação pessoal.  
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Em contrapartida, Decharms (1984) afirma que o locus de causalidade 

externo interfere em sua causação pessoal, pois leva a pessoa a perceber-se como 

uma “marionete”, resultando em sentimentos negativos de ser externamente guiado. 

Segundo Guimarães (2009), o indivíduo com essa percepção produz sentimentos de 

fraqueza e ineficácia, resultando no afastamento de situações de desempenho. O 

indivíduo tem a sua atenção desviada dos exercícios porque ele sente a obrigação 

por fatores externos a realizar algo, afetando assim a motivação intrínseca.   

Para e Guimarães (2010), o conceito de autonomia para a Teoria de 

Autodeterminação está associado ao desejo ou à vontade do indivíduo de ter a 

experiência e o próprio comportamento para integrá-los ao sentido do self. A 

motivação controlada existe quando o comportamento é regulado por variáveis 

externas, sob pressão e na maioria das vezes para satisfazer ao senso de 

responsabilidade. Para que tenha motivação autônoma, os alunos precisam chegar 

a uma concordância pessoal na atividade, não se sentir pressionado e ter alta 

flexibilidade em sua execução.  

Segundo Guimarães (2006), a necessidade de competência e autonomia são 

consideradas essenciais para motivação intrínseca e passa a ser mais provável 

quando o aluno vivencia o sentimento de liberdade em suas escolhas e de 

responsabilidade pelo desempenho competente. 

Por último, a necessidade de se relacionar com outro faz referência ao 

esforço de estabelecer vínculos interpessoais estáveis e duradouros. (RYAN; DECI, 

2002) Segundo Guimarães e Boruchovitch (2004), essa necessidade é considerada 

menos primordial na determinação da motivação intrínseca, pois grande parte das 

atividades intrínsecas são realizadas isoladamente.  

A necessidade de pertencimento pode ser atendida em sala de aula como o 

ato de dar atenção e estar disponível ao aluno. Não só do professor para com os 

alunos, mas também dos alunos uns com os outros. Segundo Bzuneck e Guimarães 

(2010), alunos que tem boa relação social no ambiente de aprendizagem, sentem 

menos estresse e emoções negativas. A necessidade de sentir-se vinculado está 

diretamente associado a emoções positivas e à estabilidade emocional, pois quando 

necessário, garantem ao indivíduo melhores chances de encontrar ajuda.  
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Deci e Ryan (2000) afirmam que a motivação diminui quando qualquer uma 

dessas três necessidades não é atendida. 

 

2.3.1 Motivação Intrínseca e Extrínseca 

 

A motivação extrínseca e intrínseca tem sido estudada por muitos estudiosos, 

conforme mencionado no item 2.2, tem permitido um acúmulo relevante de 

informações que possibilitam esclarecer aspectos relacionados às práticas 

educacionais. Durante quase três décadas, estes dois tipos distintos de motivação 

foram foco de interesse dos investigadores.    

Para Guimarães (2009, p. 37) 

 

A motivação intrínseca refere-se à escolha e realização de determinada 
atividade por sua própria causa, por esta ser interessante, atraente ou, de 
alguma forma, geradora de satisfação. Tal comprometimento com sua 
atividade é considerado ao mesmo tempo espontâneo, parte do interesse 
individual, e autotélico, isto é, a atividade é um fim em si mesma. Desse 
modo, a participação na tarefa é a principal recompensa, não sendo 
necessárias pressões externas, internas ou prêmios por seu cumprimento. 

 

Segundo Ryan e Deci (2000), as pessoas que tem motivação intrínseca 

buscam novidades e desafios, bem como para obter e exercitar as capacidades 

deles por vontade própria. Ou seja, o indivíduo realiza atividade simplesmente pelo 

prazer em realizá-la. É importante ressaltar que as pessoas podem se manifestar 

como intrinsecamente motivadas para certas atividades enquanto que para outras 

não.  

Os alunos que estão envolvidos em atividades por razões intrínsecas geram 

mais satisfações, o que colabora para a aprendizagem e para o melhor desempenho. 

As características e atitudes dos alunos movidos por motivação intrínseca segundo 

Guimarães (2009) podem ser descritos como: alta concentração para a realização 

das atividades escolares, chegando a tal modo que o aluno perca a própria noção do 

tempo; não há interferência nos problemas cotidianos ou outros eventos no interesse 

pelo que está sendo desenvolvido; não há influência de ansiedade decorrente de 

pressões ou emoções negativas no desemprenho; não há preocupação com a sua 

performance diante de outras pessoas;  sempre buscam novos desafios após atingir 
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determinados níveis de habilidades; mesmo com os erros e falhas ocorridas na 

realização das atividades, os alunos instigam a continuar tentando.   

As atividades propostas em sala de aula nem sempre geram sentimentos ou 

comportamentos intrínsecos, mas ter conhecimento a respeito pode auxiliar os 

professores a oportunizarem sua ocorrência nas situações escolares.   

Com relação à motivação extrínseca, Ryan e Deci (2000), enfatizam que esse 

tipo de motivação diz respeito à realização de uma atividade para atingir algum 

resultado externo. Ou seja, o aluno acredita que o envolvimento na tarefa trará 

resultados como elogios, notas, recompensas materiais ou sociais. Mesmo que o 

aluno não goste da tarefa, faz pela recompensa ou para não ser punido. Ao contrário 

da motivação intrínseca que é autônoma, a extrínseca se relaciona com o controle 

externo.  

Segundo Guimarães (2009), as pesquisas nos últimos anos têm-se 

concentrado preferencialmente na motivação intrínseca. Por este motivo, a definição 

de motivação extrínseca é menos elaborada e é investigada como ponto de 

contraste nas avaliações de motivação intrínseca. Embora seja menos estudada, 

Boruchovitch e Bzuneck (2009) enfatizam que a motivação extrínseca é que mais 

predomina no contexto escolar. 

De acordo com Guimarães (2009, p. 46) 

 

Como a maior parte das atividades desenvolvidas pelos indivíduos em 
sociedade são movidas preferencialmente por razões externas, para 
reconhecer essas situações, a melhor forma é questionar se a pessoa 
exerceria o mesmo trabalho se este não fosse seguido de recompensas ou 
se não houvesse possibilidade de algum tipo de punição por não fazê-lo. 
Caso a resposta a essa questão fosse positiva, teríamos um caso de 
motivação intrínseca, no qual a pessoa faz algo por se sentir recompensada 
diretamente pela realização da tarefa. 

 

A motivação extrínseca faz com que os alunos realizem as tarefas não por 

vontade de adquirir conhecimento, mas para ganhar alguma recompensa externa. 

Para Guimarães (2009), muitos autores consideram as experiências de 

aprendizagem fornecidas pela escola como sendo extrinsecamente motivadas, pois 

alguns alunos que evadem ou concluem o curso sentem aliviados por estarem livres 

da manipulação dos livros e professores.   

Os autores da área criticam a frequência da dicotomia utilizada nas definições 

e pesquisas referente a motivação intrínseca e extrínseca. Segundo Guimarães 
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(2009), nas pesquisas, a motivação extrínseca tem significado de heteronomia e 

controle externo, onde a atividade é realizada para atingir algum resultado esperado. 

Enquanto que a motivação intrínseca tem relação de autonomia e autocontrole, que 

leva um indivíduo a fazer uma atividade simplesmente pelo prazer. Tais autores 

enfatizam que essa dicotomia é mais complicada do que tem sido demonstrada. 

Ryan, Connell e Deci (1985) não questionam as características de autonomia ou de 

autorregulação fundamentais para a determinação da motivação intrínseca, porém 

creem que não é apropriado afirmar que o comportamento extrinsecamente 

motivado não possa ser autodeterminado.  

A Teoria da Autodeterminação (RYAN; DECI, 2000) parte do princípio de que 

há uma tendência humana para interiorizar as regulações externas. 

De acordo com Guimarães (2005, p. 1)  

 

Tendo a desmotivação e a motivação intrínseca como polos opostos do 
continuum, Deci e Ryan (1985) distinguiram quatro níveis de motivação 
extrínseca que variam em torno da percepção individual de 
autodeterminação: regulação externa, regulação introjetada, regulação 
identificada e regulação integrada. Quanto mais internalizada ou integrada 
for a regulação externa maiores serão os níveis de autodeterminação 
percebida, compartilhando os mesmos determinantes e indicadores da 
motivação intrínseca, ou seja, a flexibilidade cognitiva, o processamento 
profundo de informações e a criatividade. Em síntese, o continuum seria: 
desmotivação – motivação extrínseca (regulação externa, introjetada, 
identificada e integrada) – motivação intrínseca 

 

O quadro 1 abaixo demonstra o continuum de autodeterminação junto com o 

locus de causalidade e os processos relacionados:  
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Quadro 1 - Continuum de autodeterminação, tipos de motivação com os seus 
locus de causalidade e processos correspondentes. 

Comportamento 
Ausência de 

Determinação 
 Autodeterminado 

Motivação 
Ausência de 

motivação 
Motivação Extrínseca 

Motivação 

Intrínseca 

Estilos  

reguladores 
Sem regulação 

Regulação 

externa 

Regulação 

introjetada 

Regulação 

identificada 

Regulação  

integrada 

Regulaçã

o  

intrínseca 

Locus de 

causalidade 

percebido 

Impessoal Externo Algo externo Algo interno Interno Interno 

Processos 

reguladores 

Ausência de 

intenção, 

desvalorização, 

falta de 

controle 

Submissão, 

recompensas 

externas e 

punições 

Autocontrole, 

ego 

envolvimento, 

recompensas 

internas e 

punições 

Importância 

pessoal, 

valorização 

consciente 

Concordância

, consciência, 

síntese com o 

eu 

Interesse, 

prazer e 

satisfação 

inerente 

Fonte: Deci; Ryan (2000). Modificada pela autora. 
    

 

Além das motivações intrínsecas e extrínsecas, existe também a motivação 

integrativa e instrumental de Gardner (1985). A motivação integrativa ocorre quando 

o aprendiz estuda a língua estrangeira com a intenção de identificar com a cultura 

dos falantes dessa língua. E na instrumental, a motivação surge a partir de objetivos 

externos, tais como: obter melhor emprego, melhor salário ou passar em exames. 

Ou seja, está relacionada com as metas que o aprendiz espera conquistar. 

Anteriormente, foi referenciado brevemente as outras motivações, entretanto o foco 

deste estudo foi a motivação referentes à teoria da autodeterminação. 

Em seguida serão apresentados os quatro tipos de motivação extrínseca.  

 

2.3.2 Motivação Extrínseca por Regulação Externa 

 

A regulação externa é o menor nível de autodeterminação que um estudante 

poderá apresentar. Segundo Ryan e Deci (2000), o indivíduo basicamente age para 

obter o resultado desejado ou para evitar punição.  

Essa motivação está relacionada diretamente às consequências externas da 

ação, por este motivo ela tende a desaparecer após a eliminação do estímulo 

reforçador. A motivação extrínseca por regulação externa é a relação motivacional 

mais frágil dentre outras motivações (DECHARMS, 1984).  
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É bom enfatizar que a postura do professor diante dos alunos com a 

regulação externa, deve estar voltada para a demonstração dos benefícios da 

atividade pela qual há recompensa externa. O aluno será capaz de notar que tal 

atividade pode ser interessante para os seus interesses pessoais, criando sentido e 

utilidade. Essa internalização poderá substituir uma regulação externa por outra mais 

autônoma.  

 

2.3.3 Motivação Extrínseca por Regulação Introjetada 

 

Na motivação extrínseca por regulação introjetada, a regulação externa é 

mantida, mas o comportamento tem um caráter levemente autônomo. Enquanto que 

na regulação externa o controle do comportamento vem de consequências 

administradas por outros, na regulação introjetada as consequências são 

controladas pela própria pessoa.  

O aluno que apresenta esse tipo de motivação realizará as tarefas apenas 

para não se sentir culpado, para evitar ansiedade ou para mostrar aos outros que é 

capaz, para assim aumentar a autoestima e obter um auto engrandecimento. Ainda 

que os comportamentos estejam “dentro” da pessoa, são relativamente externos ao 

self, não sendo, por sua vez, pessoalmente endossados. (RYAN e DECI, 2000). 

 

2.3.4 Motivação Extrínseca por Regulação Identificada 

 

O terceiro tipo de motivação extrínseca no continumm da autodeterminação é 

a regulação identificada. É uma forma autônoma de motivação extrínseca, onde o 

aluno realiza uma atividade porque a considera importante. Os alunos reconhecem o 

valor e a importância da regulação externa e de modo inconsciente transformam em 

uma regulação interna pessoalmente aceita. Ou seja, quando um comportamento é 

sugerido por algo ou por alguém que a pessoa admire ou simpatize, a identificação 

tende a ser facilitada. 

Mesmo sendo motivados extrinsecamente, os comportamentos dessa 

regulação apresentam um locus de causalidade relativamente interno. 
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2.3.5 Motivação Extrínseca por Regulação Integrada 

 

O último tipo de regulação na sequência do continuum de autodeterminação 

aparece o nível mais elevado de internalização da motivação extrínseca 

caracterizada como integrada. Denomina-se “integrada” porque as ações 

externamente motivadas passam a ser integradas dentro de si. Quanto mais o aluno 

interioriza as razões para uma ação e as integra ao self, mais as suas ações 

motivadas extrinsecamente serão autodeterminadas.  

Neste nível, embora ainda seja motivada extrinsecamente, o indivíduo 

aproxima-se muito da motivação intrínseca, com um alto grau de desenvolvimento 

da autonomia. Mas não coincide com ela, pois nesta regulação o que sustenta a 

realização da atividade é a sua importância para obtenção de metas e valores 

internalizados (GUIMARÃES e BZUNECK, 2008). A motivação intrínseca se 

diferencia por encerrar o interesse pela atividade com componente afetivo, além da 

ocorrência de liberdade de escolha (RYAN e DECI, 2000).  

O que distingue a regulação integrada da motivação intrínseca é o prazer que 

o aluno sente em realizar a atividade. Na regulação integrada o aluno sabe da 

relevância da atividade, mas não sente prazer em desenvolvê-la.  
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3. METODOLOGIA: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Método de pesquisa 

 

A presente pesquisa é descritiva, de caráter qualitativo. Com base em estudo de 

caso, este trabalho tem seu foco na identificação da motivação dos alunos de 

graduação em Letras Japonês.  

 

3.1.1 Pesquisa qualitativa  

 

Para este estudo foi usado a abordagem metodológica do tipo qualitativa. De 

acordo com Godoy (1995) o ambiente é a fonte direta dos dados e o pesquisador é o 

instrumento chave para a pesquisa, cujo os dados são coletados de caráter 

predominantemente descritivo. Além disso, o autor destaca que o resultado não é o 

foco da abordagem, mas sim o processo. Ou seja, o principal objetivo é a 

interpretação do fenômeno do objeto de estudo. 

 

Os estudos denominados qualitativos têm como preocupação fundamental o 
estudo e a análise do mundo empírico em seu ambiente natural. Nessa 
abordagem, valoriza-se o contato direto e prolongado do pesquisador com o 
ambiente e a situação que está sendo estudada. No trabalho intensivo de 
campo, os dados são coletados utilizando-se de videoteipes e gravadores 
ou, simplesmente, fazendo anotações num bloco de papel. Para estes 
pesquisadores um fenômeno pode ser mais bem observado e 
compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte. Aqui o 
pesquisador deve aprender a usar sua própria pessoa como o instrumento 
mais confiável de observação, seleção, análise e interpretação dos dados 
coletados. (GODOY,1995, p. 62) 

 

 Richardson (1999) acrescenta que a pesquisa qualitativa é válida 

principalmente em situações que evidencia a importância de entender os aspectos 

psicológicos, dos quais os dados não podem ser coletados de modo completo por 

outros métodos, devido à complexidade que encerram. Como por exemplo, as 

motivações. 

 Apesar de o trabalho ser de cunho qualitativo, foi utilizado dados quantitativos 

por meio de um questionário, com o propósito de complementar, enriquecer e 

reforçar a validade dos resultados. Os resultados coletados serão demonstrados em 

gráfico e em percentuais (%). Apesar dos métodos quantitativos serem 
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imprescindível em uma análise de dados, não se pode rejeitar uma abordagem 

qualitativa. É necessário levar em consideração a complexidade da motivação para a 

interpretação das ações dos indivíduos em seu ambiente. 

 

3.1.2 Estudo de caso 

 

É necessário enfatizar que um estudo de caso não é uma estratégia de 

ensino, nem simulacro de pesquisa, tampouco um relato de caso.  Não se trata de 

sinônimo de estudo exploratório e de forma algum pode ser confundido com a 

pesquisa qualitativa (GIL, 2008).  

Segundo definição de Gil (2008, p.72-73)  

 

O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um 
ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e 
detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de 
delineamentos considerados. 

 

Já Johnson (1992) complementou a definição de estudo de caso ao 

mencionar que: 

 

A unidade de análise pode ser um professor, sala de aula, escola, agência, 
instituição ou uma comunidade. (...) O número de casos é sempre pequeno 
porque a essência da abordagem de estudo de caso é um olhar cuidadoso 
e holístico em casos particulares. O objetivo do estudo de caso é descrever 
o caso num contexto. (JOHNSON, 1992, p.76, tradução nossa).

 1
 

   

Existem vários conceitos de diversos teóricos sobre o estudo de caso, e a 

mais divulgada é referente aos estudos de Yin (2005, p.32). Segundo ele é “uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos”.  

A presente pesquisa inspira-se nesse construto teórico, pois permite analisar 

a motivação dos alunos de japonês com maior profundidade. 

 

                                                           
1
The unit of analysis (i.e., the case) might also be a teacher, a classroom, a school, an agency, an 

institution, or a community. (…) The number of cases is always small, however, because the essence 
of the case-study approach is a careful and holistic look at particular cases. The purpose of a case 
study is to describe the case in its context.  
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3.2 Contexto da pesquisa: procedimento para a coleta de dados 

 

A pesquisa foi realizada com os alunos do curso de graduação em Língua e 

Literatura Japonesa da UnB, no período referente ao segundo semestre de 2015 a 

primeiro semestre de 2016. Inicialmente, todos os alunos receberam e preencheram 

o termo de consentimento antes da realização das coletas. 

 

3.2.1 Curso de Letras-Japonês da Universidade de Brasília 

 

Em 1981, por meio de um convênio entre a universidade e a Fundação Japão, 

o ensino da língua japonesa foi instituído na Universidade de Brasília (UnB). Desde 

então, a área de Japonês vem-se se ampliando e tendo aumento no número de 

disciplinas oferecidas. 

No primeiro semestre de 1997, ocorreu a abertura do curso noturno de Letras-

Japonês.  

Um levantamento feito em 2003, pelo Centro de Língua Japonesa de São 

Paulo da Fundação Japão, apontou que a UnB é a instituição com maior número de 

alunos no curso de Japonês no país. Em outubro de 2009, foi notificado 395 alunos 

que cursavam Letras-Japonês na UnB. Os dados mencionados foram adquiridos no 

webpage do curso de Letras-Japonês. 2 

 

 

3.2.2 Perfil de participantes 

 

 Os participantes da pesquisa foram alunos do japonês 1 do segundo 

semestre de 2015 e japonês 2 do primeiro semestre de 2016 do curso de graduação 

em Língua e Literatura Japonesa da UnB.  

 O curso de japonês 1 iniciou-se com 24 alunos e no japonês 2 com 21 alunos, 

dos quais foram analisados 17 casos de alunos que responderam os dois 

questionários aplicados em 2015 e 2016.  

  

Em 2015, foram entrevistados 13 alunos, destes somente 11 alunos foram 

matriculados em 2016. No decorrer do semestre letivo, houve trancamento de 

matrícula de uma aluna para estudar no exterior, totalizando 10 alunos. Contudo, em 

                                                           
2
 Link do site: http://www.let.unb.br/japones/ 

http://www.let.unb.br/japones/
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2016, dos 10 alunos matriculados, foi possível agendar uma entrevista com apenas 

4 alunos. Os motivos pela baixa quantidade de entrevistas realizadas, justifica-se 

pela limitação de tempo e pela incompatibilidade de horário ao marcar as entrevistas. 

Portanto, dos 4 alunos agendados para a entrevista, houve ausência de uma aluna 

em virtude de saúde debilitada. Por conseguinte, foi totalizado 3 alunos em 2016. 

 Seguindo a ética acadêmica, os nomes dos alunos não foram identificados, 

para isso foi utilizado os pseudônimos.  
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Tabela 1 - Lista de alunos que participaram do questionário 
 

Fonte: Elaborada pela autora

Alunos da pesquisa Idade 

Aluna 1  
Codinome: Vanessa 

19 anos 

Aluna 2 
Codinome: Larissa 

23 anos 

Aluna 3 
Codinome: Priscila 

21 anos 

Aluno 4 
Codinome: Fernando 

20 anos 

Aluna 5 
Codinome: Helena 

23 anos 

Aluna 6   
Codinome: Paula 

19 anos 

Aluno 7  
Codinome: Bruno 

18 anos 

Aluna 8 
Codinome: Luciana 

20 anos 

Aluna 9   
Codinome: Alice 

19 anos 

Aluno 10   
Codinome: Daniel 

18 anos 

Aluno 11 
Codinome: Leandro 

19 anos 

Aluna 12  
Codinome: Marina 

50 anos 

Aluna 13 
Codinome: Patrícia 

21 anos 

Aluna 14 
Codinome: Kelly 

22 anos 

Aluna 15  
Codinome: Daniela 

19 anos 

Aluno 16  
Codinome: Lucas 

27 anos 

Aluno 17  
Codinome: Pedro 

19 anos 

Total de alunos do sexo masculino 
6 

Total de alunos do sexo feminino 
11 
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Tabela 2 - Lista de alunos entrevistados 

Fonte: Elaborada pela autora

Alunos da pesquisa Idade Ano 

Aluno 1 
Codinome: Israel 

19 anos 2015 

Aluno 2 
Codinome: Cleber 

38 anos 2015 

Aluno 3 
Codinome: Mario 

19 anos 2015 

Aluna 4  
Codinome: Vanessa 

19 anos 2015 

Aluna 5 
Codinome: Larissa 

23 anos 2015 

Aluna 6 
Codinome: Helena 

23 anos 2015 

Aluna 7   
Codinome: Paula 

19 anos 2015 

Aluno 8 
Codinome: Bruno 

19 anos 2015 

Aluna 9 
Codinome: Luciana 

20 anos 2015 

Aluna10   
Codinome: Alice 

19 anos 2015 e 2016 

Aluno 11  
Codinome: Daniel 

18 anos 2015 e 2016 

Aluna 12  
Codinome: Marina 

50 anos 2015 e 2016 

Aluna 13  
Codinome: Daniela 

19 anos 2015 

Total de alunos do sexo masculino 5 - 

Total de alunos do sexo feminino 8 - 
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3.2.3 Instrumentos de pesquisa: coleta de dados  

 

Para a realização do presente trabalho, foram utilizados quatro instrumentos 

para a coleta de dados: um questionário de escala Likert, uma entrevista 

semiestruturada, as observações das aulas e, por último as notas de campo. 

 

3.2.3.1 Questionário de escala Likert 

 

O primeiro instrumento utilizado foi o questionário de autorrelato com 

questões fechadas usando a escala Likert para aquisição do perfil motivacional dos 

alunos. A escala Likert é uma escala de resposta psicométrica usada 

frequentemente em questionários de pesquisas de opinião. Ao responderem a este 

questionário é possível especificar seu grau de concordância ou discordância para 

uma determinada afirmação. A escala tem nome de Likert, devido à publicação de 

um relatório explicando seu uso por Rensis Likert em 1932 (LIKERT, 1932).  

Foi utilizada a escala Likert neste trabalho, com 21 afirmações relacionadas 

com a pergunta: “Por que estudo japonês?”. Os alunos não apenas respondem se 

concordam ou não com as afirmações, mas também assinalam o seu grau de 

concordância ou discordância com cada afirmativa. No questionário foi abordado os 

seis níveis de motivações: desmotivação, regulação externa, regulação introjetada, 

regulação identificada, regulação integrada e motivação intrínseca.  

 O quadro a seguir apresenta os construtos e os itens correspondentes aos 

tipos de motivação. 
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Quadro 2 – Construtos correspondentes aos tipos de motivação 

Fonte: Elaborada pela autora  

 

 

Construto Itens 

Desmotivação 

1. Eu já tive boas razões para estudar japonês, mas, agora tenho dúvidas 

sobre continuar 

2. Eu realmente sinto que estou perdendo meu tempo na universidade 

estudando japonês 

Motivação 

extrínseca -  

Regulação 

Externa 

1. Venho as aulas de japonês porque a presença é obrigatória 

2. Ver meus amigos é o principal motivo pelo qual venho à universidade 

3. Venho as aulas para não receber faltas 

Motivação 

extrínseca -  

Regulação 

Introjetada 

1. Para mostrar a mim mesmo que sou uma pessoa inteligente 

2. Venho à universidade porque me sinto culpado quando falto às aulas 

3. continuo estudando japonês para provar a mim mesmo que sou capaz 

de completar o meu curso 

4. Gosto que as pessoas saibam que faço um curso superior 

Motivação 

extrínseca -  

Regulação 

Identificada 

1. A cobrança de presença é necessária para que os alunos levem o 

curso a sério 

2.Estudo japonês porque é importante para o meu futuro 

3. Frequento as aulas de japonês porque é necessária para a 

aprendizagem 

Motivação 

extrínseca -  

Regulação 

Integrada 

1. Porque estudar japonês amplia os horizontes de trabalho 

2. Porque estudar em ensino público é um privilégio 

3. Venho ao curso de japonês porque é isso que escolhi para mim 

Motivação 

Intrínseca 

1. Porque o japonês me permite sentir uma satisfação pessoal 

2. Porque o japonês me permite sentir uma satisfação acadêmica 

3. Porque me sinto bem quando aprendo coisas novas 

4. Pelo prazer que tenho quando me envolvo em debates interessantes 

com os professores 

5. Porque gosto muito de participar das aulas de japonês 

6. Porque os estudos permitem que eu aprenda muitas coisas que me 

interessam 
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3.2.3.2 Entrevista semiestruturada 

  

O segundo instrumento utilizado foi a entrevista semiestruturada com os 

alunos de japonês. Foi adotado este modelo para criar um ambiente onde os 

participantes pudessem ter mais liberdade de expor as suas opiniões e seus pontos 

de vista, assim é possível recolher informações a respeito das questões 

motivacionais nas aulas de japonês. 

Para Gil (1999, p.117), a entrevista é uma técnica de coleta de dados “em que 

o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas com o 

objetivo de obtenção de dados que lhe interessam à investigação”.   

Segundo Denzin e Lincoln (2000), para entender melhor os seres humanos, a 

entrevista é uma das técnicas mais poderosas. Essa situação pode ser justificada 

pela citação abaixo:  

 

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas 
obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 
conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado na 
investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagóstico ou 
no tratamento de um problema social. (MARCONI; LAKATOS, 1996, p.84) 

 

Apesar de possuir um esquema básico de perguntas, na entrevista 

semiestruturada o entrevistador não precisa se manter fiel ao roteiro. Este tipo de 

entrevista dá mais flexibilidade, permitindo assim, que faça algumas correções ou 

adaptações. Segundo Ludke e André (2003), são as correções, esclarecimentos e 

adaptações que tornam a entrevista mais eficaz na obtenção das informações 

desejadas.    

 Os roteiros de entrevista semiestruturada utilizados em 2° semestre de 2015 e 

1° semestre de 2016 estão, respectivamente, nos apêndices C e D. 

 

3.2.3.3 Observação de aulas 

 

Com o intuito de ter um contato mais direto com a realidade, o terceiro e 

último instrumento utilizado foi a observação de aula. As observações de aula 

baseiam-se na documentação sistemática dos acontecimentos dentro da sala de 

aula, na qual foram realizadas as anotações relevantes para o objetivo da 

investigação. 
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A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações 
e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. 
Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou 
fenômenos que se desejam estudar. (LAKATOS e MARCONI, 2003, p. 190) 

 

Quanto a participação, a observação foi o não participante. Ou seja, o 

observador não interfere na situação, ele apenas observa as ações dos sujeitos e 

não mantém nenhuma interação com eles. 

As observações de aula foram realizadas em dois semestres. O primeiro 

iniciou em 2015, de agosto a setembro totalizando 10 horas de aulas observadas e o 

segundo em 2016 que foram divididas em duas etapas. Primeiro momento foi de 

março a abril, totalizando 8 horas de aula e o segundo momento no final de maio a 

início de junho. As observações do ano de 2016 foram divididas em duas etapas, 

com a intenção de identificar se houve alteração na motivação dos alunos no início 

do semestre e no final do mesmo. 

 

3.2.3.4 Notas de Campo 

 

Todas as observações foram acompanhadas por notas de campo que nada 

mais é do que registros coletados daquilo que o investigador ouve, vê, experiência e 

pensa durante uma observação.  

Para Ludke e André (1986), é fundamental que o pesquisador tenha um 

planejamento prévio do que deve ser anotado e observado para que as anotações 

estejam de acordo com o objetivo da pesquisa.  

 

3.3 Coleta de dados para a análise 

 

3.3.1 Etapas da pesquisa 

 

A coleta foi obtida através de: a) questionário de autorrelato, com questões 

fechadas em escala tipo Likert; b) entrevista semi estruturada; c) observação das 

aulas; d) Coletas de dado.  

 O questionário de autorrelato conta com 21 afirmativas em escala tipo Likert, 

com propósito de levantar informações a respeito dos tipos de motivações. Foi 

aplicado no formato impresso aos alunos no dia 28 de setembro de 2015 e no dia 28 
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de março de 2016. No total, 24 alunos responderam o questionário em 2015 e 20 

alunos em 2016. Dentre esses alunos iremos analisar apenas os 17 alunos que 

responderam os dois questionários que foram aplicados em 2015 e 2016.   

Mediante autorização prévia dos professores e dos alunos, foi realizada a 

observação de campo em dois semestres, totalizando 20 horas de aula. Em 2016 a 

observação foi dividida em duas etapas (começo e final do semestre) com o intuito 

de identificar se houve alteração na motivação dos alunos.  Durante as observações, 

foram anotados os comportamentos dos alunos no momento das atividades 

propostas pelo professor.  

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas em salas da UnB, com a 

presença apenas do entrevistador e do entrevistado. Foram entrevistados 14 alunos 

em 2015 e 3 alunos em 2016. Dentre os 14 alunos, apenas 11 estavam matriculados 

no japonês 2. A entrevista foi realizada com o uso de um gravador mediante a 

autorização do entrevistado. A fim de obter mais informações dos alunos, foram 

formuladas novas perguntas para as entrevistas realizadas em 2016. 

 

3.4 Em direção à análise de dados 

 

Os dados coletados durante os dois semestres referidos nos fornecem 

materiais para a análise de dados. Os itens que norteiam a pesquisa (análise e 

reflexão) serão tratados no próximo capítulo "Análise de dados".  

 

1) Dados coletados em 2º semestre de 2015 e 1º semestre de 2016 sobre a 

motivação de autodeterminação; 

2) Utilização dos instrumentos de pesquisa acima referidos para triangulação de 

dados dos itens acima citados; 

3) Interpretação e análise de dados sobre a motivação continuum dos alunos 

participantes. 

4) Identificação da motivação interfaceando com a perspectiva "continuun". 
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4. ANÁLISE DE DADOS 

 

Neste capítulo, foram apresentados os resultados obtidos por meio dos 

instrumentos de coleta de dados mencionados no item 3.2.3. Foram aplicados aos 

alunos de Letras-Japonês da Universidade de Brasília no 2° semestre de 2015 a 1° 

semestre de 2016, bem como a análise dos resultados.  

 Para cada tipo de motivação foram apresentados dois itens para análise: os 

dados do questionário em forma de gráficos e as entrevistas. Algumas motivações 

foram levantadas as observações de aulas para complementar estes dados. Na 

seção a seguir, foram abordados os fatores favoráveis e desfavoráveis da motivação 

com base nas entrevistas e observações das aulas.  

 

4.1 Desmotivação 

 

4.1.1 Dados do questionário  

 

Para a análise, as afirmativas do questionário que expressam a desmotivação 

são: “eu já tive boas razões para estudar japonês, mas, agora tenho dúvidas sobre 

continuar” e “eu realmente sinto que estou perdendo meu tempo na universidade 

estudando japonês”.  

O gráfico 1 revela ênfase no nível “nenhuma correspondência” com 88% em 

2015 e 79% em 2016. Observa-se que o nível “nenhuma correspondência”, “pouca 

correspondência” e “moderada correspondência” teve uma alteração moderada no 

decorrer do ano, conforme os dados do gráfico. 
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Gráfico 1 - Níveis de desmotivação 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

4.1.2 Entrevista 

 

Observa-se que a motivação implica em muitos aspectos, no entanto, a 

dificuldade ao deparar na língua japonesa, pode ser um indicativo, em primeira 

instância, de desmotivação. Averígua-se também que existem evasão ao longo do 

curso, e, um dos fatores, pode estar vinculado ao grau de dificuldade que a língua 

alvo apresenta. 

Diversos alunos apontaram que é necessária muita dedicação e esforço para 

aprender japonês, por acharem a língua muito difícil, como mostrado nos excertos a 

seguir sobre a desmotivação:  

Excerto 1: Desmotivação - Daniela 

Você tem que estudar muito. Porque japonês é uma língua muito difícil e não é todo dia que 
você vê japonês igual inglês. Tipo, você vê inglês todo dia né?! Japonês não é a mesma 
coisa. 
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Excerto 2: Desmotivação - Helena 

Tem que estudar muito porque não é uma língua fácil assim. 

 

Excerto 3: Desmotivação - Cleber 

Tem que ter dedicação para estudar, não é um curso igual o inglês que o professor bota 
musiquinha lá e você ouve e á tá bom... é bem mais complicado. Então o jeito de escrever, 
o jeito de você pensar como é que a palavra é, é bem complicado... é bem diferente. 

  

Na pergunta sobre dúvidas em relação a continuar cursando o curso de 

Língua e Literatura Japonesa, um dos entrevistados, o Bruno, respondeu de forma 

afirmativa, ilustrado pelo excerto abaixo:  

Excerto 4: Dúvidas em relação a continuar o curso - Bruno 

Sim, eu já tive várias dúvidas. Nesse curto tempo do começo eu já tive algumas dúvidas 
sim por causa da dificuldade (matéria). 

 

Em contraposição, quando a aula ou as atividades são muito fáceis, os alunos 

se sentem entediados, conforme demonstram nos excertos seguintes:  

Excerto 5: Aluna entediada - Daniela 

Primeiro semestre de japonês eu acho muito chato porque assim, você já sabe, por 
exemplo eu já sei bastante coisa né?! Aí ficar aprendendo hiragana, katakana, aqueles 
negócios kore, sore, are é tipo coisas que eu já sei sabe... 

 

Excerto 6: Aluno entediado – Daniel 

Como eu disse, acho que quando está muito fácil. [...] eu fico um pouco entediado. 

 

Excerto 7: Aluna entediada - Marina 

Muito fácil é um saco! 

 

Os comentários dos alunos quanto à dificuldade e facilidade no processo de 

aprendizagem podem contribuir para a desmotivação. Conforme mencionado pelo 

autor White (1975), as experiências em sala de aula não devem ser adquiridas em 
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situações muito complexas e também excessivamente fracas. As duas situações 

tendem aos alunos a se sentirem desmotivados.  

Nas notas de campo foram observados que os alunos apresentavam 

comportamentos entediados em alguns momentos das aulas e, em parte, deve-se 

pelo fato do curso não exigir pré-requisito. Ou seja, mesmo sem nenhum 

conhecimento do idioma, os alunos estarão aptos a cursar o curso de Letras-

Japonês. Sendo assim, em uma turma haverá alunos que já estudaram a língua 

japonesa em outras instâncias e outros que não sabem absolutamente nada de 

japonês.   

 

4.2 Motivação Extrínseca – Regulação Externa  

 

Na regulação externa os alunos são motivados ou controlados por aspectos 

externos. Realizam uma determinada atividade por se sentirem pressionados por 

algo ou alguém a fazê-lo ou para obter uma recompensa como notas, por exemplo. 

 

4.2.1 Dados do questionário  

 

Os resultados para a Motivação Extrínseca de Regulação Externa como 

apresentado no gráfico 2 foram obtidos a partir das afirmativas: “venho as aulas de 

japonês porque a presença é obrigatória”, “ver meus amigos é o principal motivo 

pelo qual venho à universidade” e “venho as aulas para não receber faltas”.  

O gráfico mostra que tanto em 2015 quanto em 2016 atingiram uma 

percentagem alta nos níveis “nenhuma correspondência”. Denota-se que os fatores 

externos mencionados nas afirmativas acima, não tem influência na motivação da 

maioria dos alunos.  Não houve modificações significativas nas percentagens dos 

níveis no decorrer do ano conforme os dados do gráfico abaixo. 
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Gráfico 2 - Níveis de motivação extrínseca – Regulação externa 

                     
Fonte: Elaborada pela autora 

 

4.2.2 Entrevista  

 

Quando foi perguntada se é necessário ser cobrada e pressionada por 

alguém para estudar japonês, apenas a Helena respondeu que é cobrada pela mãe 

a fazer o seu dever. Essa situação pode ser observada no excerto abaixo:  

 

Excerto 8: Ser cobrado para estudar japonês - Helena 

Só minha mãe que fala ‘Ei menina! não tem dever pra fazer não?!’. 

 

 Ser controlado para realizar atividades pode representar segundo Reeve 

(2004) limitações da liberdade de escolha e baixa percepção de autodeterminação, 

resultando na diminuição da motivação. Com isso, é importante que os alunos 

realizem as atividades de maneira não controladora e mais espontânea.  
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A aluna Vanessa, afirma que quando se faz algo cobrado, o rendimento tende 

a diminuir, conforme o excerto 9.  

Excerto 9: Ser cobrado para estudar japonês - Vanessa 

Quando você faz alguma coisa cobrado você não faz direito.  

 

Quanto à recompensa com notas foi perguntado: “Se esforça bastante nos 

trabalhos de casa ou em sala de aula, mesmo sabendo que não vai valer como 

nota? Por quê? ”. Todos os alunos afirmaram que se esforçariam mesmo não 

valendo nota. Para identificar essa situação, foram transcritas as entrevistas 

conforme observadas nos excertos abaixo.  

 

Excerto 10: Recompensa com notas - Alice 

Esforço, sempre me esforço. (...) em sala de aula quando a professora passa qualquer 
coisa valendo nota ou não eu faço. Mesmo que ela não peça também eu faço. 

 

Excerto 11: Recompensa com notas - Daniela  

Sim, mesmo não valendo nota. Eu já sei né (da matéria), mas mesmo assim eu estudo, 
estudo todo vocabulário que ela passa, faço toda a atividade que ela pede mesmo não 
sendo para entregar eu faço. 

 

Conclui-se nos excertos 10 e 11 acima que o comportamento dos alunos em 

realizar as atividades não foi controlado por contingências externas como 

recompensas. Demonstra-se que os alunos veem a importância da realização de 

tarefas para a sua aprendizagem sem a regulação externa. Essa situação revela o 

quanto é complexo identificar as situações dentro de um escopo de perguntas e 

respostas. Visto que elementos psicológicos, entre outros devem ser considerados 

para estudo desta natureza. No entanto, pelo fato desta pesquisa estar delimitado na 

teoria de autodeterminação a análise se configura na proposta do trabalho 
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4.3 Motivação Extrínseca – Regulação Introjetada 

 

A Motivação Extrínseca de Regulação Introjetada é caracterizada pelo fato da 

própria pessoa se pressionar a realizar algo. Uma das razões pelo qual o aluno que 

possui essa motivação realiza as tarefas é para evitar maiores aborrecimentos, 

punições ou para aumentar a sua autoestima. 

 

4.3.1 Dados do questionário 

 

Todos os cinco níveis foram obtidos a partir das afirmativas: “para mostrar a 

mim mesmo que sou uma pessoa inteligente”, “venho à universidade porque me 

sinto culpado quando falto às aulas”, “continuo estudando japonês para provar a 

mim mesmo que sou capaz de completar o meu curso” e “gosto que as pessoas 

saibam que faço um curso superior”. 

Os resultados (Gráfico 3) demonstram que o nível “nenhuma correspondência” 

é maior em 2015, com 31% em relação ao ano posterior. Contudo, observa-se que 

em 2016, a motivação extrínseca de regulação introjetada que teve um percentual 

mais alto foram os níveis “nenhuma correspondência” e “moderada 

correspondência”, ambos com 26%. Teve uma alteração moderada em todos os 

níveis, conforme são mostrados no gráfico 3. 

Gráfico 3 - Níveis de motivação extrínseca – Regulação introjetada 

 
Fonte: Elaborada pela autora 
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4.3.2 Entrevista  

 

Apesar de ainda não ser autodeterminada, alunos que apresentam motivação 

extrínseca de regulação introjetada, interiorizam as razões de seus comportamentos, 

levando-os a terem um caráter levemente autônomo, mas com o intuito de evitar 

sentimento de culpa, ansiedade, vergonha, mal-estar ou para aumentar a sua 

autoestima. No caso dos alunos abaixo, fazem tarefas para não correr o risco de ir 

mal na prova, conforme foi verificado nos excertos 12 e 13 obtidas na entrevista. 

 

Excerto 12: Realização das tarefas - Mário  

Se você não faz o dever, a chance de você ir ruim na prova é muito grande. Então prefiro 
fazer tudo né e tirar as dúvidas. 

 

Excerto 13: Realização das tarefas - Bruno  

Para fazer dever de casa me esforço mesmo! Porque eu sei que isso vai me ajudar na 
hora da prova, mesmo sabendo que não vale ponto né?! 

  

Foi observado outros fatores em que os alunos não faltam as aulas para não 

perder a matéria. Essa situação condiz no excerto seguinte:  

Excerto 14: Assiduidade nas aulas - Helena  

Não gosto de faltar porque perco muita matéria. 

 

Pode-se inferir que a aluna se preocupa em não faltar a aula, porque a falta 

remete a um sentimento de culpa, ou seja, se ela não assiste a aula poderá ter 

consequências não favoráveis, que envolvem notas e conteúdo das matérias.  

Outra situação pode ser constatada no excerto abaixo, do qual, aluno traz 

sentimentos de mal-estar e culpa ao não entregar uma atividade de japonês pelo 

fato de poder influenciar no seu Índice de Rendimento Acadêmico (IRA). 
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Excerto 15: Sentimento de mal-estar – Daniel 

Me sinto um pouco até tipo pelo que isso vá influenciar no IRA e tal... 

 

Nas entrevistas acima averiguamos que os comportamentos dos alunos são 

internamente controlados, com finalidade de evitar ou amenizar sentimentos 

indesejados ou para manter a autoestima. Segundo Guimarães (2009), a regulação 

introjetada é interna ao aluno em razão de não necessitar da presença concreta do 

controle externo, embora permaneça separada dos propósitos ou desejos do próprio 

indivíduo. 

 

4.4 Motivação Extrínseca – Regulação Identificada 

 

Na regulação identificada, os alunos veem a importância na regulação externa 

e inconscientemente converte em uma regulação interna porque a pessoa aceita 

esses fatores externos, sendo pessoalmente aceita.  

 

4.4.1 Dados do questionário 

 

Os resultados para a Motivação Extrínseca de Regulação Identificada foram 

obtidos a partir das afirmativas: “a cobrança de presença é necessária para que os 

alunos levem o curso a sério”, “estudo japonês porque é importante para o meu 

futuro” e “frequento as aulas de japonês porque é necessária para a aprendizagem”. 

Observa-se no gráfico 4 que as variáveis “Nenhuma”, “Pouca”, “Moderada” e 

“Muita” correspondência não há diferença significativas. Verifica-se a diferença de 

8% ao que se refere a “nenhuma correspondência, 6% para “Pouca 

correspondência”, 10% para “Moderada correspondência” e 7% para “Muita 

correspondência”. Porém ao verificar a variável “Total correspondência”, nota-se que 

houve uma diferença considerável de 20% de 2015 para 2016. 

As ocorrências obtidas no questionário podem ser observadas no gráfico a 

seguir: 
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Gráfico 4 - Níveis de motivação extrínseca – Regulação identificada 

 
Fonte: Própria autora  
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regulação identificada tem uma relação mais próxima com metas futuras. Os alunos 

vão para universidade com objetivo de ter um emprego, uma carreira.  

Referente à cobrança de presença, a maioria dos alunos afirmaram a 

importância da necessidade da chamada em sala de aula, para que os alunos não 

deixem de frequentar as aulas e levassem o curso a sério. Os excertos abaixo 

mostram essa situação: 

 

Excerto 18: Importância da chamada em sala de aula – Daniela 

É necessário. Vamos supor que na faculdade não tivesse presença né, acho que poucas 
pessoas iriam vir né?! ‘não tem chamada mesmo, vou se eu quiser’. 

 

Excerto 19: Importância da chamada em sala de aula – Vanessa 

Eu acho que a pessoa que realmente quer aprender ela vem sem a cobrança, mas às 
vezes dá uma desmanchada então acho que é legal ter essa cobrança. 

  

Excerto 20: Importância da chamada em sala de aula – Mário 

É necessário se não fica muito tudo muito bagunçado né?! E acaba prejudicando os alunos 
também né?! Os próprios alunos né?! Que decidem faltar e eles mesmos se prejudicam. 
Então acho que é necessário mesmo. 

 

De acordo com Guimarães (2009), apesar de o comportamento na regulação 

identificada ser regulado externamente, o processo de internalização se apresenta 

de forma significativa. Os alunos concordam com a necessidade da cobrança de 

presença em sala de aula por reconhecer a importância dela. Na entrevista, os 

alunos afirmaram que se a presença não fosse obrigatória, eles deixariam de 

frequentar as aulas regularmente. 

 

4.5 Motivação Extrínseca – Regulação Integrada 

 

A regulação integrada é caracterizada pela escolha do aluno, que assume um 

comportamento autônomo isento de pressão ou de imposição. O aluno realiza a 
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ação porque considera e identifica seu valor, o qual se funde com suas próprias 

necessidades.  

4.5.1 Dados do questionário 

 

Os resultados do gráfico 5 foram adquiridos a partir das afirmativas: “porque 

estudar japonês amplia os horizontes de trabalho”, “porque estudar em ensino 

público é um privilégio” e “venho ao curso de japonês porque é isso que escolhi para 

mim”.  

 Verifica-se que os níveis que correspondem a “Total Correspondência” 

atingiram uma percentagem alta comparada aos demais níveis, sendo de 55% em 

2015 e de 41% em 2016. Pode-se observar que as percentagens de todos os níveis 

tiveram uma alteração pequena, conforme os dados do gráfico.  

 

Gráfico 5 - Níveis de motivação extrínseca – Regulação integrada 

 
Fonte: Própria autora 
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4.5.2 Entrevista 

 

A maioria dos alunos ingressou no curso de letras japonês por escolha 

pessoal, com autonomia e sem precisar ser forçado por alguém, visto como algo 

pessoalmente importante, como observado nos excertos a seguir: 

Excerto 21: Escolha pessoal em ingressar no curso – Bruno 

Hum, bom... eu tenho vontade de aprender o máximo de línguas que eu puder né?! 
Sempre gostei de coisas japonesas né, mas nunca tinha procurado nada além do 
hiragana, aí eu decidi tentar no vestibular. 

 

Excerto 22: Escolha pessoal em ingressar no curso – Alice 

Eu gosto mesmo, decidi fazer o curso mesmo porque uma eu gosto de idiomas, eu já fui 
professora de inglês e pretendo ser professora de japonês também e quero ser poliglota. 

 

Observa-se grau de autonomia e decisão dos alunos acima, ao relatar sobre a 

escolha pelo curso. Segundo Deci e Ryan (2004), a escolha é feita em conformidade 

com os valores, necessidades pessoais e metas, ou seja, a escolha é baseada pelo 

seu valor instrumental.   

 

4.6 Motivação Intrínseca 

  

Para os alunos intrinsecamente motivados, a participação na tarefa é a maior 

recompensa e faz pelo prazer, não havendo necessidade de ameaças ou 

recompensas pela sua realização.  

 

4.6.1 Dados do questionário 

 

 Os resultados para a presente motivação, foram obtidos a partir das 

afirmativas: “porque o japonês me permite sentir uma satisfação pessoal”, “porque o 

japonês me permite sentir uma satisfação acadêmica”, “porque me sinto bem 

quando aprendo coisas novas”, “pelo prazer que tenho quando me envolvo em 

debates interessantes com os professores”, “porque gosto muito de participar das 
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aulas de japonês” e por último “porque os estudos permitem que eu aprenda muitas 

coisas que me interessam”. 

Verifica-se no gráfico 6 bons resultados na motivação intrínseca, pois nos 

anos 2015 e 2016 apresentam percentuais crescentes na variável “Total 

Correspondência”. É possível analisar com esses resultados que a ação do aluno é 

espontânea e traz satisfação pela própria execução da atividade, não havendo 

necessidade de recompensas ou punições. 

  

Gráfico 6 - Níveis de motivação intrínseca 

 
Fonte: Própria autora 
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Excerto 24: Estuda japonês para ampliar conhecimento – Daniela 

Tem algumas coisas que eu ainda não sei então por isso que eu venho em todas as aulas 
assistir mesmo que eu saiba. Tem alguma coisa que sempre a gente aprende mais né?! 
Você já sabe, mas reforça o que você já sabe.  

 

Excerto 25: Estuda japonês para ampliar conhecimento – Mário 

Eu gosto muito e eu pretendo absorver o máximo que eu consigo a partir das aulas né?! 
Então eu pretendo não faltar nunca, sempre vir e compreender o bastante possível que eu 
puder sobre o Japão. 

 

Para a Helena, o principal motivo em estudar japonês é por gosta de 

participar das aulas e dos professores, conforme demonstra no excerto abaixo:  

Excerto 26: Estuda japonês por gostar da aula e dos professores – Helena 

Porque eu gosto das aulas, apesar que tem muita gente que atrapalha com besteiras.... Eu 
gosto dos professores que são bem atenciosos. 

 

Pelas respostas obtidas acima, verifica-se que os alunos estudam japonês por 

querer adquirir conhecimento, por gostar de assistir a aula e dos professores. 

Segundo Guimarães (2009), cada indivíduo reage de maneira diferente frente à 

escolha e realização de determinadas atividades, por esta ser interessante, atraente, 

ou geradora de satisfação. 

 

4.7 Fatores Favoráveis e Desfavoráveis da Motivação 

 

Quando se analisa a motivação é interessante levar em consideração uma 

sala de aula com ambiente agradável e motivador. Por meio das entrevistas e 

observações das aulas, foi possível destacar os fatores favoráveis e desfavoráveis 

da motivação dos alunos de japonês.  

O primeiro ponto a ser apresentado diz respeito ao modo como a aula é 

lecionada. Para os alunos que sentem mais dificuldade na língua japonesa, às vezes 

é difícil para eles acompanharem e se sentem perdidos quando a aula prossegue 

rapidamente, como mostrado no excerto seguinte: 
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Excerto 27: Modo como a aula é lecionada – Vanessa 

Algumas pessoas, a maioria já sabem alguma coisa pelo menos o básico né?! E eu não sei 
nada e às vezes a aula vai rápido, e eu fico um pouco perdida. Aí eu fico meio assim... E aí 
principalmente tem gente que já fala quase fluente né?! Que já fez o N4 (nível do teste de 
proficiência) e já estão bem avançados e as vezes a aula vai bem pra frente sabe e eu fico 
meio perdida e as vezes fico assim... Mas aí tem que tentar correr atrás né?!  

 

Por outro lado, apesar de mencionar que não seja problema, Daniel se sente 

impaciente quando a aula demora a avançar para o próximo conteúdo: 

Excerto 28: Modo como a aula é lecionada – Daniel 

Eu compreendo né que nem todo mundo sabe, muita gente precisa começar a aprender e eu 
sei que muita gente demora pra aprender, mas as vezes quando tipo a aula demora um 
pouco, a professora explica mais de uma vez uma matéria que os outros não pegaram 
direito. E eu fico pensando quando é que a gente vai tipo avançar mais né?! Então eu tenho 
que melhorar realmente nesse ponto, eu creio que seja culpa minha mesmo porque os outros 
não tem nada a ver, cada um tem o seu ritmo sabe?! Então diria que isso eu fico um pouco 
impaciente, mas fora isso eu creio que não tenha nenhum problema na aula de japonês. 

  

Já a Marina, aponta que a turma de japonês é muito desnivelada. Os alunos 

que não estudam em casa acabam atrapalhando no rendimento da aula. : 

Excerto 29: Turma desnivelada – Marina 

Essa turma é muito desnivelada... [...] Porque às vezes... é... a pessoa não estuda em casa 
e quer aprender na sala de aula aí o professor tem que ficar ali falando a mesma coisa 
duas, três, quatro aulas... E isso enche o saco. 

 

Outro fator está relacionado a conversas paralelas. Durante as observações 

das aulas foi possível observar que os alunos que tem conhecimento prévio do 

conteúdo acabavam se dispersando e conversavam com os colegas do lado. Nota-

se que as conversas paralelas atrapalhavam os alunos em processo de 

aprendizagem. Uma das entrevistadas mencionou sobre o barulho dentro da sala de 

aula, deixando-a desconcentrada.  
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Excerto 30: Conversas paralelas – Helena 

Esse povo fica conversando e fica gritando na aula. Porque a professora fala baixo né?! Aí 
o povo tem a voz muito alta não sei o que que acontece, eles ficam tipo conversando muito 
aí a gente não consegue se concentrar, eu pelo menos não consigo, pra mim tem que ter 
silêncio. 

 

Quando referia a participação dos alunos nas aulas, foi notado que alguns 

alunos se envolviam mais que os outros, o que de certo modo é comum não 

somente no curso de japonês, como para os demais cursos. Porém, quando a 

professora fazia perguntas para a turma toda, quase sempre eram os mesmos 

alunos que participavam. Ou seja, os alunos que têm facilidade com a língua alvo 

sempre respondiam as perguntas. Já os que têm dificuldade tinham pouca 

oportunidade de responder e havia pouca participação na aula. Para o Cleber isso 

atrapalha muito, porque mesmo tendo vontade de responder e participar da aula não 

há chance, como mostrado no excerto abaixo: 

Excerto 31: Sem oportunidade de participar das aulas – Cleber 

Quando a professora pergunta aí ‘aaai eu já sei’ e já sabe... então não tem tempo de 
responder e de pensar, então é muito ruim... 

  

A Alice que tem vontade de treinar mais o japonês durante as aulas se sente 

inibida por medo de os colegas acharem que está se gabando: 

Excerto 32: sente-se inibida em falar japonês – Alice 

As vezes eu queria falar mais em japonês na sala, mas não acontece porque as vezes eu 
tenho medo de falar e os meus colegas acharem que eu estou me exibindo ou coisa do tipo 
assim aí eu tenho medo de falar. 

 

Nas observações das aulas, nota-se que há panelinhas na turma de japonês. 

É normal os alunos formarem “grupinhos” de acordo com as suas afinidades. No 

entanto, na entrevista uma aluna se pronunciou a respeito, apontando a sua 

desvantagem e destacando a importância do papel do professor em saber lidar com 

essa situação.  
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Excerto 33: Importância do papel do professor – Marina 

A gente tem costume de formar grupinho né?! Eu acho isso horrível. Aqui a gente tem 
grupinhos. Querendo ou não já tem uma panelinha. Então eu acho que o professor tinha que 
ter habilidade de fazer integração. Principalmente na aula de prática oral [...]. [...] no curso de 
idiomas dependendo da escola, acho interessante. Não deixam fazer grupinhos. Quando vê 
que você... os dois estão sempre juntos, eles ‘não, agora você vai falar com fulano e você 
com ciclano’ e faz um rodízio, sabe?! E assim a gente faz amizade com outras pessoas. Aqui 
não... acaba formando panelinha e a gente é conhecido, mas não tem amizade. É diferente. 
Quando você tem amizade a coisa flui melhor, um ajuda o outro e isso e aquilo. Agora 
quando é panelinha você só ajuda a panelinha. Eu acho isso ruim. Eu sei que a turma é 
grande, mas se o professor tiver habilidade ele sabe como funcionar. 

 

Apesar das panelinhas, foi observado que a turma tem uma boa relação 

social entre eles. Ter apoio dos colegas é muito importante no ambiente de 

aprendizagem, pois segundo Bzuneck e Guimarães (2010), ajuda a sentir menos 

estresse e menos emoções negativas, podendo contar sempre com o auxílio dos 

colegas, quando necessário. Da mesma forma, é importante ter uma boa relação 

social com os professores. Nas observações das aulas foi observado que os alunos 

têm muita simpatia e carinho pelos professores de japonês. 

Pelas respostas obtidas pelos alunos, os fatores favoráveis para a motivação 

são os professores e o tipo de aula ministrada. Afirmaram que o professor tem uma 

grande influência na motivação dos alunos.   

Excerto 34: Influência do professor na motivação dos alunos – Marina 

[...] professor ruim a gente quer desistir, professor bom ajuda muito em todos os sentidos. O 
professor que realmente gostar de ser professor motiva qualquer um! [...] O professor que 
tem que identificar qual é a dificuldade do aluno e ajudar. O professor está ali para ajudar o 
aluno. Não é para esculachar, não é para dar nota zero para quem não aprendeu. [...] Às 
vezes o aluno naquele dia da prova estava com problemas e não conseguiu e você vai dar 
zero? Você não pode dar zero. Você tem que entender, tem que saber por que não foi bem 
na escola. Não é porque ele é ruim. Será que é?! Qual foi o motivo?! Então se todos os 
professores fizerem isso eu acho que vai motivar os alunos. Eu penso assim. Porque o 
professor faz uma diferença muito grande. 

 

Segundo Dörnyei (2001), quando o professor está motivado para ensinar, a 

chance dos alunos de se sentirem motivados para aprender é grande. Infere-se que 

a motivação do professor afeta a motivação dos alunos. Esse pressuposto corrobora 

com as respostas obtidas durante a pesquisa. No excerto abaixo transcrevemos a 
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importância do comportamento do professor e que a interação professor-aluno é 

fundamental para uma situação de ensino-aprendizagem. 

A Marina ainda relata sobre como a atitude de um professor pode influenciar 

na vida de um aluno.  

 

Excerto 35: Atitude do professor influência na vida dos alunos – Marina 

Professor ruim a gente não aprende. Eu lembro até hoje... eu fui perguntar para professora o 
que que era fonte, para professora de ciências... eu tinha 10 anos... ela olhou pra mim e 
disse assim ‘você não sabe??’ Ué, mas se eu estou perguntando né?! Por conta disso eu 
nunca mais até uns tempo atrás eu nunca mais perguntei mais nada para o professor. Assim, 
na sala de aula no meio de todo mundo não, pergunto em particular. Peguei trauma. Então 
professor influencia demais na vida de um aluno. 

 

As aulas ministradas, ou seja, as atividades e as metodologias também são 

importantes para atrair o interesse do aluno. Conforme a Callegari (2004), é 

essencial que o professor ofereça aulas com atividades e materiais diversificados. A 

Marina retrata bem a este exemplo, conforme o seguinte excerto:  

Excerto 36: Aulas diversificadas – Marina 

Trazer coisa diferente por exemplo pra motivar, isso é uma das coisas... a dinâmica. [...] 
podia trazer músicas, podia trazer vídeos, sabe?! Assim... variar porque se não fica um 
saco. Sempre a mesma coisa mesma coisa.... Passar algumas atividades diferentes, não só 
shukudai de gramática do livro. Aquilo ali sai no automático... tem que fazer coisas 
interessantes! Por exemplo, a maioria dessa turma é tudo moçada nova [...] gosta de anime 
[...] então tem que procurar saber o que que os alunos gostam também. Assim motiva os 
alunos a gostar. 

 

Ter conhecimento de todos esses fatores mencionados é de fundamental 

importância para que a aprendizagem aconteça de forma eficaz e produtiva. Pode-

se também contribuir para a motivação dos alunos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa procurou-se identificar e comparar a motivação dos alunos de 

Letras Japonês, mais especificamente dos calouros do 2º semestre de 2015 a 1° 

semestre de 2016, sob perspectiva da motivação de autodeterminação e mostrar os 

fatores favoráveis e desfavoráveis da motivação.  

Para responder às perguntas de pesquisa elencado no trabalho, utilizou-se 

das ferramentas da observação, do questionário e da entrevista. O meio utilizado 

deu-nos os insumos para responder as perguntas de pesquisa que citamos abaixo: 

1. “Qual é o aspecto motivacional dos alunos do curso de Letras-Japonês 

(calouros do 2º semestre de 2015 a 1° semestre de 2016)?”  

 De acordo com os dados obtidos pelo questionário de escala Likert aplicado 

aos alunos, pela análise das entrevistas semiestruturadas e também pelas 

observações das aulas, pode-se observar que os alunos apresentam em sua maioria, 

alunos com regulação Integrada, o que é bem satisfatório. Alunos com essa 

regulação são motivados e interessados em querer adquirir conhecimentos da língua 

japonesa não por recompensas externas, mas pela importância e interesse na 

formação profissional e também como pessoal. Apesar da motivação intrínseca ser 

ideal, as motivações extrínsecas de regulação integrada também são consideradas 

importantes níveis motivacionais.  

 

2. Em relação à motivação dos alunos no decorrer do curso, foi feita a seguinte 

pergunta: O aspecto motivacional no seu continuum teve alguma alteração? Através 

do questionário pode-se notar que em 2015 a motivação que mais se destacou foi a 

regulação integrada com 55% e em 2016 a motivação intrínseca com 50%. Observa-

se que houve um aumento no nível motivacional dos alunos de japonês. É um 

resultado positivo, pois segundo Deci e Ryan (2000), os alunos motivados 

intrinsecamente são mais persistentes, apresentam níveis de desempenho mais 

elevado e o comprometimento com uma atividade parte do interesse individual.  

 

3. “Quais são os fatores favoráveis e desfavoráveis da motivação?” foi a última 

pergunta de pesquisa feita pelo presente estudo. Os alunos apontaram como fatores 

favoráveis para a motivação as aulas diversificadas e o professor.  Enquanto que 
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nos fatores desfavoráveis foi citada a forma como a aula é lecionada ao trabalhar 

com uma turma composta por alunos que possuem diferentes ritmos de 

aprendizagem e domínio da língua japonesa e as "panelinhas" presentes na turma. 

É fundamental que o professor prepare e execute a aula de acordo com as 

necessidades de cada aluno. Não obstante, sabe-se que em uma turma com muitos 

alunos é difícil tentar atender a todos, mas, é importante observar os elementos que 

podem ser favoráveis para que o ensino-aprendizagem ocorra no "formato 

motivacional".  

  Ao realizar um trabalho desta natureza, observa-se que existem muitos 

aspectos importantes que a teoria da autodeterminação não consegue abarcar. Isso 

deve-se ao fato de que o aspecto motivacional é um fenômeno muito complexo, 

pessoal e multifacetado. E, ainda, a difícil compreensão dos conceitos de motivação, 

que é da área da Psicologia delimitou a análise deste estudo. No entanto, os dados 

colhidos durante um ano de pesquisa mostraram que um estudo desta natureza é de 

suma importância para ensino-aprendizagem, no nosso caso, do curso de japonês. 

Se observarmos os números de alunos que se ingressam e os que concluem o 

curso, percebemos que existe uma lacuna representativa. Essa situação revela que 

é preciso estar atento para aspectos, tais como apresentado neste trabalho que 

podem contribuir, em parte, para que o curso tenha resultados otimizadores.  

No decorrer da pesquisa por motivo de escassez de tempo e disponibilidade 

para as entrevistas, foram as situações adversas que tivemos que enfrentar. O 

número reduzido de entrevistado do primeiro semestre de 2016 foi um fator a ser 

considerado para a análise da pesquisa. Mesmo assim, inferimos que os dados dos 

questionários e as notas de campo demonstraram o aspecto da motivação na 

perspectiva continuum. 

 Espera-se que esta pesquisa possa trazer contribuições relevantes ao curso 

de Letras Japonês. Como a motivação pode ser regulada por diversos fatores, é 

importante que os professores conheçam o aspecto motivacional dos alunos e os 

fatores favoráveis e desfavoráveis para a motivação. Tendo conhecimento disto, os 

professores poderão estimulá-los e também evitar que o nível de motivação diminua 

ao longo do curso.  
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APÊNDICE A - Termo de consentimento 

 

Eu,____________________________________________________________, 

declaro que concedo à pesquisadora Alessandra Mayumi Fukushi o uso de dados 

coletados por meio de questionários e concordo em participar voluntariamente de 

sua pesquisa, assegurando que as informações por mim divulgadas serão verídicas. 

Estou ciente que: 

 A minha participação é voluntária e que, em nenhum momento me senti 

coagido(a) a participar. 

 Posso retirar o meu consentimento e encerrar minha participação em 

qualquer estágio da pesquisa. 

 Todas as minhas respostas escritas ou orais permanecerão anônimas e a 

minha identidade será totalmente resguardada, sendo apenas identificada por 

pseudônimo. 

 As minhas respostas poderão ser utilizadas no todo ou em parte em 

monografia, artigos e em comunicações em congressos. 

 A minha participação nesta pesquisa inclui preenchimento de um questionário 

escrito. 

 

Fui informado(a) de que terei a minha identidade preservada por pseudônimo, 

conforme um dos princípios éticos da investigação acadêmica. Afirmo que recebi 

uma cópia deste termo de consentimento.  

Brasília, ____ de __________ de 2015. 

_____________________________________ 
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1. Venho as aulas de japonês porque a presença é obrigatória

1 2 3 4 5 6 7

2. Porque o japonês me permite sentir uma satisfação pessoal 

1 2 3 4 5 6 7

3. Porque estudar japonês amplia os horizontes de trabalho

1 2 3 4 5 6 7

4. Porque o japonês me permite sentir uma satisfação acadêmica

1 2 3 4 5 6 7

5. Porque me sinto bem quando aprendo coisas novas

1 2 3 4 5 6 7

6. Porque estudar em ensino público é um privilégio

1 2 3 4 5 6 7

7. Eu já tive boas razões para estudar japonês, mas, agora tenho dúvidas sobre continuar

1 2 3 4 5 6 7

8. A cobrança de presença é necessária para que os alunos levem o curso a sério

1 2 3 4 5 6 7

9. Venho ao curso de japonês porque é isso que escolhi para mim

1 2 3 4 5 6 7

 10. Para mostrar a mim mesmo que sou uma pessoa inteligente

1 2 3 4 5 6 7

11. Estudo japonês porque é importante para o meu futuro

1 2 3 4 5 6 7

12. Ver meus amigos é o principal motio pelo qual venho à universidade

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

               nenhuma                                   pouca                                 moderada                      muita                                   total

         correspondência                 correspondência             correspondência        correspondência             correspondência  

(Assinatura do(a) participante) 

Contatos (celular e e-mail): _____________________________________________ 

 

 

 

APÊNDICE B - Questionário de escala likert 

 

Sexo: F ( )       M ( ) 

Nome: _________________________________________ 

Ano/Semestre Vestibular: __________ 

Por que estudo japonês? 

Usando a escala abaixo, indique em que extensão cada um dos itens corresponde, 
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atualmente, a uma das razões porque estudo japonês.   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Venho à universidade porque me sinto culpado quando falto às aulas

1 2 3 4 5 6 7

14. Pelo prazer que tenho quando me envolvo em debates interessantes com os professores

1 2 3 4 5 6 7

15. Continuo estudando japonês para provar a mim mesmo que sou capaz de completar o meu curso

1 2 3 4 5 6 7

16. Venho as aulas para não receber faltas

1 2 3 4 5 6 7

17. Porque gosto muito de participar das aulas de japonês

1 2 3 4 5 6 7

18. Gosto que as pessoas saibam que faço um curso superior

1 2 3 4 5 6 7

19. Eu realmente sinto que estou perdendo meu tempo na universidade estudando japonês

1 2 3 4 5 6 7

20. Frequento as aulas de japonês porque é necessária para a aprendizagem 

1 2 3 4 5 6 7

21. Porque os estudos permitem que eu aprenda muitas coisas que me interessam

1 2 3 4 5 6 7
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APÊNDICE C - Roteiro de entrevista 2015 

 

1) O que o motivou a ingressar no curso de Língua e Literatura Japonesa? Justifique 

sua resposta. 

2) Quais são os assuntos de japonês que mais te atraem na aula? Por quê? 

3) A cobrança de presença é necessária para que os alunos não deixem de 

frequentar as aulas? Por quê? 

4) Gosta que as pessoas saibam que faz curso de Língua e Literatura Japonesa em 

um curso superior? Por quê? 

5) Qual é o principal motivo pelo qual vem assitir a aula de japonês? Por quê? 

6) Sente dúvidas em relação a continuar cursando o curso de Língua e Literatura 

Japonesa? Por quê? 

7) Se esforça bastante nos trabalhos de casa ou em sala de aula, mesmo sabendo 

que não vai valer como nota? Por quê? 

8) Em sua opinião, para se tornar competente no idioma japonês o que é 

necessário? 

9) Estuda japonês na sua casa? Quantas vezes por semana mais ou menos? Por 

quê? 

10) Tem que ser cobrado por alguém para estudar japonês ou faz 

espontaneamente? 
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APÊNDICE D - Roteiro de entrevista 2016 

 

1) A sua motivação em estudar japonês permanece o mesmo que o semestre 

passado? Ou sente mais/menos motivado? Por quê? 

2) Por que você faz as atividades de japonês? 

3) Qual é o principal motivo de estar estudando japonês? 

4) Como se sente quando as atividades que você realiza em sala de aula é muito 

fácil? E se for muito difícil? 

5) Acha que o professor influencia na motivação dos alunos?  Por quê? 

6) Tem boa relação com os colegas de sala e com o professor? Como se sente 

quando está com eles? 

7) Em sua opinião, quais são os elementos importantes para motivar os alunos?  

8) Quais são os elementos que te desmotivam na aula? 
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Pergunta 

1

Pergunta 

2

Pergunta 

3

Pergunta 

4

Pergunta 

5

Pergunta 

6

Pergunta 

7

Pergunta 

8

Pergunta 

9

Pergunta 

10

Pergunta 

11

Pergunta 

12

Pergunta 

13

Pergunta 

14

Pergunta 

15

Pergunta 

16

Pergunta 

17

Pergunta 

18

Pergunta 

19

Pergunta 

20

Pergunta 

21

Codinome: Vanessa 1 7 7 7 6 5 1 5 7 7 5 3 2 4 7 2 7 7 1 6 7

Codinome: Larissa 1 7 5 6 7 6 2 1 7 4 5 1 1 1 7 1 5 3 1 6 7

Codinome: Priscila 1 7 7 7 7 7 1 5 7 7 7 1 1 3 7 1 7 4 1 7 7

Codinome: Fernando 1 4 6 2 7 7 1 1 7 1 3 1 1 3 1 1 7 2 1 6 6

Codinome: Helena 1 7 7 7 7 7 1 5 7 1 7 1 1 5 7 5 7 4 1 7 7

Codinome: Paula 1 7 7 7 6 4 1 1 7 7 7 4 4 5 7 1 7 6 1 1 7

Codinome: Bruno 7 7 7 7 6 5 2 6 7 5 6 3 6 4 5 4 7 5 1 7 6

Codinome: Luciana 7 6 6 5 7 4 2 6 7 1 5 3 5 6 2 7 7 3 1 7 7

Codinome: Alice 5 7 6 6 7 6 1 6 7 6 6 2 2 5 6 2 6 5 1 7 7

Codinome: Daniel 1 7 7 6 7 5 1 5 7 6 6 2 5 5 6 1 7 3 1 1 6

Codinome: Leandro 4 7 7 6 7 7 1 7 6 4 7 4 6 4 6 7 7 4 1 7 7

Codinome: Marina 1 5 1 3 7 4 1 6 6 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 5

Codinome: Patricia 5 7 7 7 7 6 1 3 7 5 6 1 1 4 5 1 6 1 1 6 7

Codinome: Kelly 4 7 5 5 4 1 3 5 5 1 3 1 1 1 5 3 6 1 1 7 7

Codinome: Daniela 5 7 7 6 7 6 1 6 7 6 7 3 1 3 6 6 7 2 1 7 6

Codinome: Lucas 1 6 5 5 5 6 1 6 7 1 4 1 1 1 4 6 4 1 1 6 7

Codinome: Pedro 5 7 7 7 7 4 1 1 7 3 5 1 5 3 7 3 7 6 1 1 7

9 0 1 0 0 1 13 4 0 6 1 9 9 3 2 7 0 4 17 4 0

0 0 0 2 0 0 4 1 0 1 2 6 2 4 1 4 0 5 0 0 0

6 2 3 3 2 7 0 5 1 4 5 2 4 9 4 2 3 5 0 0 1

0 2 3 5 3 5 0 6 2 3 4 0 2 1 4 2 3 2 0 5 4

2 13 10 7 12 4 0 1 14 3 5 0 0 0 6 2 11 1 0 8 12

Nenhuma correspondência 1

Pouca correspondência 2, 3

Moderada correspondência 4, 5

Muita correspondência 6

7Total corresnpondência

Nenhuma correspondência

2015

Alunos

Nível

Pouca correspondência

Moderada correspondência

Muita correspondência

Total correspondência

 

 

APÊNDICE E – Questionário Tabulado de 2015 
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Pergunta 

1

Pergunta 

2

Pergunta 

3

Pergunta 

4

Pergunta 

5

Pergunta 

6

Pergunta 

7

Pergunta 

8

Pergunta 

9

Pergunta 

10

Pergunta 

11

Pergunta 

12

Pergunta 

13

Pergunta 

14

Pergunta 

15

Pergunta 

16

Pergunta 

17

Pergunta 

18

Pergunta 

19

Pergunta 

20

Pergunta 

21

Codinome: Vanessa 1 7 5 6 7 5 2 2 7 5 6 1 1 7 7 1 7 7 1 3 7

Codinome: Larissa 3 4 6 6 6 5 1 3 7 3 6 2 6 4 7 2 7 1 1 6 7

Codinome: Priscila 1 7 7 7 7 7 1 4 7 7 7 1 1 4 7 1 7 6 1 5 7

Codinome: Fernando 1 7 5 5 6 3 1 1 7 2 6 1 1 5 1 1 7 2 1 7 7

Codinome: Helena 7 7 7 7 7 5 1 7 7 4 7 3 4 7 4 4 7 7 1 7 7

Codinome: Paula 1 7 7 7 7 7 1 1 7 5 7 4 6 7 7 1 7 7 1 7 7

Codinome: Bruno 7 7 7 7 6 5 2 6 7 5 6 3 6 4 5 4 7 5 1 7 6

Codinome: Luciana 3 6 5 7 7 2 2 1 6 4 2 2 6 7 2 2 7 1 2 7 7

Codinome: Alice 5 7 5 6 7 6 2 5 6 7 7 2 6 5 7 5 7 6 1 7 7

Codinome: Daniel 1 6 4 6 6 5 1 4 7 5 5 3 4 2 5 3 7 3 1 3 6

Codinome: Leandro 5 6 6 6 6 6 1 7 7 7 7 5 5 5 5 5 6 5 1 7 7

Codinome: Marina 1 6 5 5 6 6 1 6 6 1 1 1 1 5 1 1 6 1 1 6 6

Codinome: Patricia 1 7 7 7 7 6 1 1 7 3 6 1 1 2 1 1 4 3 1 7 7

Codinome: Kelly 3 6 6 7 6 3 4 3 7 7 7 1 1 3 7 4 7 7 1 7 7

Codinome: Daniela 1 5 6 6 6 3 1 7 7 1 7 1 6 2 7 1 6 4 1 7 5

Codinome: Lucas 1 5 7 4 4 6 1 7 5 1 6 2 1 2 1 1 5 1 2 7 6

Codinome: Pedro 7 7 5 7 6 5 1 6 7 6 7 2 4 2 7 4 1 4 1 7 7

9 0 0 0 0 0 12 4 0 3 1 7 7 0 4 8 1 4 15 0 0

3 0 0 0 0 4 4 3 0 3 1 8 0 6 1 3 0 3 2 2 0

2 3 7 3 1 6 1 3 1 6 1 2 4 7 4 6 2 4 0 1 1

0 5 4 6 9 5 0 3 3 1 6 0 6 0 0 0 3 2 0 2 4

3 9 6 8 7 2 0 4 13 4 8 0 0 4 8 0 11 4 0 12 12

Nenhuma correspondência 1

Pouca correspondência 2, 3

Moderada correspondência 4, 5

Muita correspondência 6

7

Nenhuma correspondência

Pouca correspondência

Nível

Moderada correspondência

Muita correspondência

Total correspondência

Alunos

Total corresnpondência

2016

  

 

APÊNDICE F – Questionário Tabulado de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



75 
 

 

 


	1. INTRODUÇÃO
	1.1 Contextualização da Pesquisa: Justificativa
	1.2 Objetivos da pesquisa
	1.2.1 Objetivo Geral
	1.2.2 Objetivos Específicos

	1.3 Pergunta de pesquisa
	1.4 Estrutura do Trabalho

	2.     FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
	2.
	2.1 Motivação
	2.2 Motivação no Ensino Superior
	2.3 Teoria da Autodeterminação
	2.3.1 Motivação Intrínseca e Extrínseca
	2.3.2 Motivação Extrínseca por Regulação Externa
	2.3.3 Motivação Extrínseca por Regulação Introjetada
	2.3.4 Motivação Extrínseca por Regulação Identificada
	2.3.5 Motivação Extrínseca por Regulação Integrada


	3. METODOLOGIA: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
	3.
	3.1 Método de pesquisa
	3.1.1 Pesquisa qualitativa
	3.1.2 Estudo de caso

	3.2 Contexto da pesquisa: procedimento para a coleta de dados
	3.2.1 Curso de Letras-Japonês da Universidade de Brasília
	3.2.2 Perfil de participantes
	3.2.3 Instrumentos de pesquisa: coleta de dados
	3.2.3.1 Questionário de escala Likert
	3.2.3.2 Entrevista semiestruturada
	3.2.3.3 Observação de aulas
	3.2.3.4 Notas de Campo


	3.3 Coleta de dados para a análise
	3.3.1 Etapas da pesquisa

	3.4 Em direção à análise de dados

	4. Análise de dados
	4.1 Desmotivação
	4.1.1 Dados do questionário
	4.1.2 Entrevista

	4.2 Motivação Extrínseca – Regulação Externa
	4.2.1 Dados do questionário
	4.2.2 Entrevista

	4.3 Motivação Extrínseca – Regulação Introjetada
	4.3.1 Dados do questionário
	4.3.2 Entrevista

	4.4 Motivação Extrínseca – Regulação Identificada
	4.4.1 Dados do questionário
	4.4.2 Entrevista

	4.5 Motivação Extrínseca – Regulação Integrada
	4.5.1 Dados do questionário
	4.5.2 Entrevista

	4.6 Motivação Intrínseca
	4.6.1 Dados do questionário
	4.6.2 Entrevista

	4.7 Fatores Favoráveis e Desfavoráveis da Motivação

	5.
	5. Considerações Finais

